Aalborg Kommune, MP Virksomhedsmiljø
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

Rapport for miljøtilsyn hos Carlsberg Danmark A/S
Depot Aalborg, Lilledybet 4, 9220 Aalborg Øst

Overordnede oplysninger
Tilsynsdato

10.10.2019

Baggrund for tilsynet

Basistilsyn - varslet

Telefon

3327 3822

CVR nr.

36066296

E-mail

dan.bech@carlsberg.dk

P. nr.

1020084495

Virksomhedstype

H51, Garageanlæg > 3 stk.

Godkendelsesdato
Tilslutningstilladelse
spildevand

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen
Dato
10-102019

Type

Status

Kommentar

Henstilling

Meddelt

Aalborg Kommune, Virksomhedsmiljø henstiller hermed til, at
virksomheden dels sikrer tanken med AdBlue mod påkørsel og
dels sikrer, at tankning kan ske uden risiko for afledning af AdBlu til regnvandssystemet i tilfælde af spild eller ved uheld.
Forslag til løsningsmodel bedes fremsendt til Virksomhedsmiljø inden den 1. december 2019.

Virksomhedsoplysninger
Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
Virksomheden beskæftiger sig med distribution af øl og læskedrikke til detailhandlen og restaurationsbranchen i hele Nordjylland.
Virksomheden har 12 distributionsbiler. Varerne til kunderne læsses og færdigpakkes i containere på
Carlsberg Bryggeriet i Fredericia og ankommer til virksomheden dagligt mellem kl. 18.00 og 01.00. Der
benyttes modulvogntog, der har en længde på op til 25,25 m mod de normale 18,75 m, hvilket kræver
en god stor forplads/vendeplads.
Containerne med de færdigpakkede varer placeres på forpladsen, hvorfra de monteres på distributionsbilerne og køres afsted til kunderne mellem kl. 06-07. Bilerne returnerer igen til Lilledybet 4 inden kl.
16. Aktiviteterne er således hovedsageligt omlæsning/byttecentral.
Virksomheden har en lagerhal med plads til virksomhedens eltrucks, og hvor der opbevares returvarer,
palletank til sprinklervæske samt demineraliseret vand til batterierne til trucks.
Der er ingen ventilation/udsugning. Der anvendes ikke kompressor eller gulvvaskemaskine. Der forekommer ikke vask af biler.
Virksomhedens væsentligste miljøbelastning vurderes at være støj og udstødning fra kørsel med lastbiler.
Produktionsareal
(m2)

Antal ansatte i produktionen
15
Miljøledelse

Hverdage
06-01

Driftstider (kl)
Lørdage
Søn- og helligdage

Luftemissioner
Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt
Luft

Tilsynskommentar
Der er ikke etableret udsugning af procesluft.

2/5

Støj
Id

Støjkilder

1

Intern transport

Kildestyrke
dB(A)

Kontrolpunkt
Støjkilder, udendørs

Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling
mv.)
Ingen afskærmning/støjdæmpning

Tilsynskommentar
Der var ikke støjende aktiviteter ved tilsynet.

Spildevand
Kontrolpunkt
Spildevand

Tilsynskommentar
Der afledes ikke processpildevand fra virksomheden.

Spildevand, afløbsforhold

Området er fællesprivat spildevandskloakeret
Områdets grundejere ejer, driver og vedligeholder i fællesskab et spildevandsanlæg, hvor kun spildevand må afledes til det offentlige kloaksystem. Områdets overfladevand (regnvand) må ikke afledes til det offentlige kloaksystem, men skal afledes på anden vis.
Det betyder, at regnvand/overfladevand ledes direkte og urenset til recipient. Virksomheden bør derfor altid have ekstra fokus på risiko for spild
udendørs og have sugende materiale eller sand klar til opdæmning/afspærring af regnvandskloak i tilfælde af uheld.

Olie- og benzinudskillere
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Udskilleranlæg

Virksomheden har ingen olie- og benzinudskiller.

Olie- og kemikalietanke
Kontrolpunkt
Olietanke

Tilsynskommentar
Virksomheden har ingen olietanke.

Råvarer
Produkt

Sprinklervæske
AdBlue

Forbrug Oplag

Enhed

Beholder
Volumen
Type
(l)
IBC beholder
IBC tankcontainer

Opbevaring (Beskyttelse)

Årstal

Indendørs

2019

Udendørs

2019
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Kontrolpunkt
Råvarer, opbevaring

Tilsynskommentar
På lageret opbevares der sprinklervæske i en 1000 l palletank. Der er
ikke gulvafløb på lageret, men der er SF-belægning. Der er spildbakke
under aftapningshanen.
Udendørs, hvor der også er SF-belægning, er der opstillet en tank til AdBlue. Tank og påfyldningspistol er placeret i en plastcontainer, som står
lige ved siden af en regnvandskloak. Der er en kantsten tæt ved tanken,
men den kan ikke sikre tilstrækkeligt mod påkørsel.
Jeg henstillede til at sikre tanken bedre mod påkørsel og sikre, at spild af
AdBlue ved tankning og uheld ikke kan ledes til regnvandssystemet.
Der er ikke længere oplag af kølervæske, motorolie eller vaskekemi.

Affald
Affaldsart Oplag

Enhed

Blandet
brændbart

Beholder
Volumen
Type
(l)
Container lukket

Opbevaring
(Beskyttelse)

Transportør

Udendørs

Marius Pedersen A/S

Marius Pedersen A/S

Jørgen
Rasmussen
A/S, Middelfart
Marius Pedersen A/S

Jørgen
Rasmussen
A/S, Middelfart
Marius Pedersen A/S

Udendørs

Marius Pedersen A/S

Marius Pedersen A/S

Udendørs

Marius Pedersen A/S

Marius Pedersen A/S

Metalaffald

Container åben

Udendørs

Papir

Container lukket
Container lukket
Container lukket

Indendørs

Papir og
pap
Plast

Modtager

Bemærkninger

til makulering

Kontrolpunkt
Affald, farligt

Tilsynskommentar
Teknisk Service, som udskifter udtjente lysstofrør i læskedrikautomater.
mv., er fraflyttet virksomheden.

Affald, sortering

Sortering af affald gav ikke anledning til bemærkninger.

Affald, opbevaring

Opbevaring af affald gav ikke anledning til bemærkninger.

Affald, bortskaffelse

Bortskaffelse af affald gav ikke anledning til bemærkninger. Oplysninger
i Affaldsregisteret anses for retvisende.
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Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Drikkevand, indsatsområde,
egen boring

Tilsynskommentar
Virksomheden ligger ikke i et område med en vedtaget indsatsplan for
drikkevand. Ejendommen har ikke egen vandboring.

Generelle bemærkninger

Ændring af P-nummer til Lilledybet 4 er sat i gang.

Planforhold

Virksomheden ligger i industriområde 4.8.I2, jf. kommuneplanrammerne.

Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*

Virksomheden har ikke krav om egenkontrol eller driftsjournal, og der er
ikke områder, hvor det anses for relevant.

Jordforurening

Der er ikke oplysninger vedrørende ejendommen i Region Nordjyllands
database over muligt forurenede industrigrunde.

Konstateret jordforurening
ved tilsyn*

På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn
på jordforurening.

Bæredygtighed*

Carlsberg Danmark A/S har centrale miljømål og fokusområder, som
omfatter alle afdelinger.
Her er der stort fokus på:
-Energi- og ressourceforbrug. Der er etableret tænd/sluk på lysmasterne
udendørs.
-Kørsel/distribution og dieselforbrug. Tomgangskørsel er reduceret fra
10 % til 1 %.
-Plastfade med forskellige plasttyper tages nu retur og sendes til genbrugsvirksomheden Aage Westergaard Larsen A/S.
-Overgang fra metalfade til plastfade betyder mindre forbrug af vand til
vask af metalfade, reducerer tunge løft og reducerer den vægt, der skal
transporteres.
Der er ikke oplag af kilder til kviksølv eller bromerede flammehæmmere.

Kampagne
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